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Bromsa klimatförändringen
– stöd Miljöbanken!

De fattigaste människorna i världen drabbas hårdast av klimatförändringarna. Ändå har de själva
bidragit minst till att klimatet på jorden har förändrats. Häftiga regn, översvämningar och extrem
torka gör livet svårt. Det är besvärligt att skaffa sig mat och rent dricksvatten.
Men arbetet för en hållbar utveckling lönar sig! Resultaten från år 2018 i Tanzania, Etiopien, Nepal,
Kambodja, Zimbabwe och Bolivia där Finska Missionssällskapet arbetar visar att:

9 112

71 100

9 763

hushåll tog i bruk miljövänligare jordbruksmetoder

träd planterades i
Tanzania och Nepal

hushåll fick hjälp för att
trygga tillgången till mat

Träden ger hopp
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Handla för miljön i Café Planet!
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Människorna får hjälp med att plantera träd, för de är livsviktiga. De får också lära sig att odla på ett
hållbart sätt och att bygga energisnåla spisar. I Tanzania händer mycket. Flickan uppe på bilden är
Eva Mayunga, 16 år. Hon och hennes skolkompisar planterar träd och sköter också om dem.
Det är ofta flickornas uppgift att hämta vatten till familjen. Nya vattensystem som man byggt gör att
flickorna har tid att gå i skola.
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När du handlar i caféet stöder
du samtidigt Miljöbanken.
Kom ihåg att ta med en egen kaffekopp,
pappersmuggarna kostar en extra slant.

Välkomna på UK 2020!
Värmen, skratten, röster från dem som debatterade kom emot då jag steg in på fjolårets UK. Stämningen var det verkligen inget fel på. Jag är glad att jag tog vara på
möjligheten att vara med ett tag. Visst, protokollen kommer ju till församlingen. Men
ingen text kan helt beskriva atmosfären på Ungdomens Kyrkodagar. Den måste upplevas.
”Följ med och se!” är temat för UK 2020. Du är alltså välkommen att vara med i
UK-gänget. På Ungdomens Kyrkodagar diskuterar och debatterar ungdomar engagerat och med respekt. Ungdomarnas plats i kyrkan, vår kyrkas profil och framtid, aktuella frågor i samhället och i världen är på agendan. Här behövs din röst!
UK hörs i Borgå stift. Jag och många med mig är glada för att Ungdomens Kyrkodagar
finns. För oss som är lite äldre kan det ibland hända att vi blir kvar i gamla hjulspår och
inte riktigt ser alla utmaningar och möjligheter. Så också vi behöver UK. Därför önskar
jag att UK ska få vara en plats där deltagarna tänker högt och frimodigt säger sin åsikt.
Jag tror att vår kyrka har en fin framtid om vi kan samarbeta. Tillsammans kommer vi
längre. Därför uppmanar jag församlingarna att skicka delegater till Ungdomens Kyrkodagar. Det är på plats som ungdomarnas röst hörs bäst. Så sänd unga människor för
att följa med, se och diskutera. Då blir UK 2020 fina dagar!
Bo-Göran Åstrand, biskop
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Planeringsgruppen: JAMIKA SANDBÄCK, AXEL KAARO,

Vi som gör
UK2020

JAKOB NYLUND, HENRIK SUNDSTRÖM, SARA GRÖNQVIST,
REBECKA STRÅHLMAN OCH BJÖRN WALLÉN

Kompgruppen: MARYELLE STEFFANSSON, BIRGER SIRVIÖ, ALEX

MÄKINEN, SEBASTIAN BERGMAN, KIM JOKINEN OCH JOHAN PEITSALO
UK-präst: ANDREAS LUNDGREN
Programvärdar: JOHANNES WINÉ OCH JAKOB NYLUND
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rna en kopp kaffe,
människor. Så ta gä
få en ny vän!
någon obekant och

Du hittar oss på följande ställen:
Instagram: evl_luth_kyrkan			
www.evl.fi/ungdomenskyrkodagar		
Facebook: Ungdomens kyrkodagar
Hashtag: #ungkyrka
YouTube: Ungdomens kyrkodagar

Snapchat
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Mia Wallén
Går det att kombinera världslig karriär med
djupt andligt engagemang? Följ med och
träffa Mia och se! Mia är en 30-årig diplomingenjör från Helsingfors, gift med Casper.
Till vardags leder hon prissättning för Nokias
service-enhet och på fritiden barnarbetet i
Fila Helsingfors. Bäst trivs hon ute till skogs
eller havs och drömmer om att plantera ett
eget grönsaksland nästa sommar.

Tesfaye Nigusu
Följ med till Etiopien! Tesfaye har studerat i Finland
och idag jobbar han som koordinator för FMS:s utvecklingssamarbete i sitt hemland Etiopien. Till hans
arbete hör att stöda de mest utsatta, som personer
med funktionshinder, döva och minoriteter. Tesfaye
och hans fru Nehaab gifte sig förra året och bor i huvudstaden Addis Abeba. Nehaab berättar om sin oro
för den höga arbetslösheten i landet och instämmer
med Tesfaye i en gemensam vision: att göra något för
de unga i Etiopien och för samhället.

I år får vi på UK träffa både ÄB (= ärkebiskop) Tapio Luoma och BG (= Bo-Göran), vår nya
biskop. UK är en bekant plats för BG som deltog aktivt i sin ungdom. Går man igenom UK:s
arkiv kommer hans namn emot flera gånger vid olika uppgifter. ÄB besöker däremot UK för
första gången. Följ med och se vad ÄB och BG kan lära oss och vad vi kan lära dem!

Bön om fred

UK-INFO

UK2016 beslöt att UK
skall sträva efter att under varje UK avsätta tid
för bön och för solidaritet och fred. Världen behöver fred. Bönen som
utformades för UK2017
är lika aktuell ännu idag.
Vi vill uppmuntra varje
delegat och varje församling i Borgå stift att
både be och arbeta för
fred. Under UK kommer
mässan på torsdag kväll
ha temat ”Fred och frid”.

Herre, du ser det mörkret vår
värld lever i.
Du ser de som lever i otrygghet
och hopplöshet.
Herre, ge oss kraft att möta
det orättvisa, otrygga och
våldsamma. Ge dem som tar
till våld vishet att se en annan
utväg. Vi vill be för att din fred
ska sträcka sig över alla folk.

Förbarma dig över oss, och
lär oss att se med din älskade
blick på alla vi möter.
Vi ber att det ljus som lyser i
mörkret inte ska slockna utan
växa och ge frid i din värld.
Amen.

Ta med dig:
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

liggunderlag och sovsäck (det finns inte sängar åt alla)
handduk och toalettsaker
inneskor är bra att ha och varma kläder
egen mugg, med den får du billigare kaffe och té i caféet
lämpliga kläder om du vill använda gymmet eller deltar i temagruppen Följ med och
motionera!
✔✔ något till klädbytartorget

Säkerhet på Lärkkulla
OBS – ingen eld inomhus, förutom ljus vid andakterna. Vid brandalarm, sök dig omedelbart
ut till samlingsplatsen (markerad med en grön skylt) som är på planen mellan rökrutan och
kursgårdens gästhem, se karta på s. 10 . Säkerhetsansvariga på Lärkkulla är Clara Lundberg
044-720 0450 och direktor Björn Wallén 040-747 8841.

Första hjälp för kropp och själ
På UK tänker vi på att människan är en helhet. Om en del mår dåligt påverkas de andra
delarna också. Därför vill vi erbjuda hjälp för både kropp, själ och ande. Vill du prata med
någon kan du rycka tag i din ungdomsarbetsledare eller någon från själavårdsteamet som
leds av Sara Grönqvist och UK-prästen Andreas Lundgren. Inget bekymmer är för litet eller
för stort att dela.
Vid sjukdomsfall kan du ringa våra förstahjälpare Henrik Sundström 040-6881434 och Kjell
Lönnqvist 050-5572342. Allmänt nödnummer är 112.
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Fria förmågors kväll

på fredag kl. 7.00-8.00 och för herrar på
lördag kl. 7.00-8.00.

På lördag kväll är scenen din! Hitta på något
uppträdande som du gör ensam eller i grupp.
Anmäl dig/er till programvärdarna Johannes
och Jakob senast kl. 18 på lördag 25.1.

Café Planet
När du blir sugen på kaffe, té eller något
gott finns Café Planet för dig! En egen
kaffemugg är bra att ha med sig eftersom
en pappmugg kostar extra. Du kan också
vara med och hjälpa till. Meddela personalen i caféet om du vill komma och
jobba en stund. Finska Missionssällskapet
ansvarar för caféet och intäkterna gå till
Utjämningen och Finska Missionssällskapets klimatarbete. Försäljningen slutar
vid midnatt, men du får hänga i caféet
tills dörrarna låses kl. 01.00.

Kom med i UK:s SoMe-team
Välkommen med i UK:s SoMe-team! Vi producerar text, bilder, memes och videon och lägger ut
det på UK:s och kyrkans kanaler i sociala medier.
På det här sättet delas tankarna från UK samt
den sköna känslan från dagarna. Skicka ett mail
till simon.lampenius@evl.fi om du vill vara med.

Klädutbytartorg på UK
På allmänhetens begäran blir det igen klädbytartorg. Ta med några hela och rena plagg
(max 5/person) som du inte längre behöver
och lämna in dem vid anmälningen på torsdag
kväll. På fredag är klädbytartorget öppet i aulan
utanför matsalen kl. 11.30-12.30, 14.30-15 och
17.45-18.45. Klädbytartorget har fått inspiration
av Marthorna och har blivit en del av flera församlingars evenemang under ekofastan. Har du
frågor hör av dig till maria.bjorkgren-vikstrom@
evl.fi .

UK-kansli
På UK:s kansli kan du fråga om program,
temagrupper, hittegods mm. Henrik
Sundström (040-6881434) ansvarar för
kansliet.
Vi har fotografer som tar bilder för vår
webbsida och sociala mediakanaler. Om
du inte vill att foton på dig ska publiceras,
ta kontakt med UK-kansliet.

Intyg

Utställartorg

Ifall du behöver ett intyg för att få ledigt från
skolan kan du begära ett intyg över ditt uppdrag från församlingen. Tala med din ungdomsarbetsledare, de har även ett rekommendationsbrev av biskopen som du kan ta med till skolan
om det behövs. Både intyget och brevet finns
också på UK:s hemsida https://evl.fi/ungdomenskyrkodagar/uk-2020

På lördag ställer många olika aktörer ut
sitt material i aulan i kursgården. Passa
på att bekanta dig med utbudet och bli
inspirerad. Välkommen!

Open space
Under open space på fredag kan du
bekanta dig och få igång tankeprocesserna med årets motioner och initiativ. Vi
skapar en ”diskussionsmiljö” i aulan och
caféet och du kan gå runt till olika stationer för att diskutera och ställa frågor
om årets ärenden. Det kommer också att
finnas en station där du får information
och kan ställa frågor om hur plenum och
behandlingen av ärendena fungerar i
praktiken. För dig som deltar första gången lönar det sig att först besöka den sta-

Om du får Ungdomens Kyrkodagar som en
kurs i din skola kan du begära ett kursintyg från
UK-kansliet eller från rebecka.strahlman@evl.fi .

Bastu
På fredag kl. 22.30-24 och på lördag kl. 23.3000.30 är bastun i huvudbyggnaden varm för
damer och bastun i kursgården varm för herar.
Morgonbastun är varm i kursgården för damer
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Ungdomsarbetsledarsamling

tionen och sedan gå vidare till de andra. Alla
som vill repetera och ställa frågor är förstås
välkomna till den stationen också.

Kaffepannan är varm för ungdomsarbetsledare och andra församlingsanställda på
fredagen kl. 14.30.

Rökning

Dörrar och värdesaker

Det enda stället där rökning är tillåtet är en
rökruta som är ute på gården framför gästhemmet.

Inkvartering i klassrum
En del av klassrummen på Lärkkulla kommer
att användas både för inkvartering och för
samlingar under fredagen och lördagen. Om
du bor i ett av dessa klassrum bör du alltså
rulla ihop sovsäcken och plocka ihop dina
grejer på fredag och lördag morgon, så får du
ha dina saker i fred. Dessa utrymmen har en
lapp på dörren.

Ytterdörrarna på Lärkkulla är låsta kl. 1.007.00. Har du värdesaker du vill lämna i säkert förvar kan du föra det till kursgårdens
reception/UK-kansliet.

Halsband med namnbricka
Då UK är slut ber vi att du lämnar tillbaka
din namnbricka så att den kan återanvändas.

Gym
Vill du träna? Lärkkullas gym finns i den
gamla squashhallen, se kartan s. 10.

10 BUDORD FÖR LÄRKKULLAS GYM/UK 2020
1.

Minimiålder för att använda gymmet är 15 år.

2.

Maximiantal personer samtidigt i gymmet är 15 pers.

3.

Ha varma kläder på dig, och värm upp innan träningen eftersom det är svalt i gymmet.

4.

Var försiktig med redskapen och vikterna, så att ingen tar skada eller att något går
sönder. Lärkkulla ansvarar inte för eventuella skador.

5.

Visa hänsyn till andra i gymmet och använd ett redskap max 15 min om det är kö, så att
andra också kan använda redskapet.

6.

Var och en ansvarar för att det är snyggt i gymmet, lämna inte kläder eller skräp efter
dig.

7.

Gymmet är öppet under fritid och ”håltimmar” under UK 2020 mellan kl. 08.00–21.00

8.

Musik får gärna spelas i gymmet, beakta att folk har olika smak.

9.

Duscha i eget rum, eller i samband med bastuturer i duschrummet.

10. Hur funkade gympasset? Ge oss feedback!
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UK bussen 2020
I UK ingår ett reseutjämningssystem som innebär att alla betalar samma deltagaravgift,
där resekostnaderna är inräknade, oberoende av varifrån man kommer. Men det betyder förstås att man ska åka med UK-bussen. Om du av någon anledning inte kan använda dig av UK-bussen måste du betala din resa själv, eller anhålla om att församlingen
gör det.. Eventuella uppdateringar görs på webbsidan www.evl.fi/ungdomenskyrkodagar
Kontakta din bussvärd vid behov. Som telefonstöd på Lärkkulla fungerar 		
Henrik Sundström, tfn 040-688 1434.

Åbolands prosteri

Helsingfors, Grankulla och Esbo

Kontaktperson: Laura Kota-aho, 		
040-341 7464

Kontaktperson: Daniel Jakobsson,
050 380 0710

19.15
19.30
21.30

19.00
19.45
20.15

Aurelia, Åbo
Siljaterminalen, Åbo
Lärkkulla

Ålands prosteri

20.30
21.30

Kontaktperson: Sonja Winé, 		
0457-342 7633

Borgå, Sibbo och Vanda
Kontaktperson: 			
Kjell Lönnqvist, 			
050-557 2342

Norra Österbotten
Kontaktperson Johanna Häggblom,
040-868 7057
14.40
15.00
17.15
22.00

19.00
19.30
20.00
21.30

Sursik, Wiklöfarenan
Nykarleby
Parkano
Lärkkulla

Södra Österbotten
Kontaktperson Olof Jern, 		
050-327 2774
14.00
14.10
15.00
15.30
17.15
22.00

Matteus kyrkan
Turisthållplatsen utanför Kiasma
Grankulla, busshållplatsen vid
stadshuset
Esbo domkyrka, Kyrkparken 5
Lärkkulla

Smedsby bibliotek, Skolvägen 1,
Korsholm
Vasa svenska församling, 		
Skolhusgatan 26, Vasa
Närpes (Strandhovet)
Kristinestad (ABC vid Riksåttan i Lålby)
Parkano
Lärkkulla
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Borgå församlingshem
Sibbo församlingshem
Dixi köpcenter i Dickursby
Lärkkulla
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1. Klimatsmart – jo, tack!
Temagruppen är för dig som är intresserad av
vår värld och dess framtid. Du vill gärna göra
klimatsmarta val i vardagen men upplever att
det inte alls är så lätt. Vi tar reda på olika produkters klimatpåverkan med hjälp av en fiktiv
klimataffär. Dessutom får du följa med och se
hur Finska Missionssällskapet tillsammans med
lokalbefolkningen jobbar för att motverka klimatförändringarna i Tanzania. VR (Virtual Reality) tar dig med dit. Tillsammans kan vi! Ledare:
Maria Westerling/Finska Missionssällskapet
2. Följ med och pröva på retreat
Stanna upp i UK-vimlet, följ med och pröva
på hur en retreat kan vara. Dra dig tillbaka en
stund och smaka på hur det är att gå in i tystnad tillsammans med andra. Ledare: Birgitta
Udd
3. Prov- och läxläsning Stanna inte hemma
från UK fastän du har skolarbeten som måste
göras. Här kan du i lugn och ro studera en
stund. Ta med dig material och böcker som du
behöver. Ledare: Maria Björkgren-Vikström
4. Kan det komma något gott från Nasaret?
På UK aktualiseras hur människor tänker olika i
vissa frågor. Någon kliver upp i talarstolen och
citerar en massa bibelord. Någon annan uttrycker sig utgående från sina egna tankar och
känslor. I diskussioner där man känner att det
bara finns ett rätt svar kan det kännas svårt att
diskutera med någon av annan åsikt. Varför det
är så? Alla är vi ju trots allt kristna. Vi tillhör alla
samma kyrka och vi tror på samma Gud. Varför
grälar vi om olika saker? Kan vi på något sätt
enas? Hur ska vi förstå de olikheter som finns
i våra sätt att tolka olika aspekter i den kristna
tron? Hur ska vi lära oss att älska hela vår
kyrka, som är fylld med människor som tänker
olikt än vi? Det ska vi fundera på tillsammans.
Ledare: Benjamin Häggblom
5. Ungdomspensionärerna
Känner du dig ung i kroppen men gammalmodig i själen? Vill du ha en paus från allt ståhej
och bara ta det lungt med andra och sticka
eller ta ett parti pidro? Häng med oss och ta

det lugnt, ha det roligt och njut av gemenskapen med en kopp kaffe! Ledare: Jakob
Nylund & Jamika Sandbäck
6. Påverka!
Kom med på idéverkstad där vi i mindre
grupper diskuterar påverkan i kyrkan. UK är
ett bra forum för unga att få sin röst hörd,
men det finns mycket man kan göra också
utanför plenum. Kom med och diskutera
och få idéer för hur just du kan vara med
och forma framtidens kyrka! Ledare: Axel
Kaaro
7. Arbeta i kyrkan?
Vad är viktigt att tänka på när man väljer
vad man ska jobba med? Hög lön? Att bli
känd? Eller kanske att veta att man verkligen får göra något viktigt med sitt liv? Att i
kyrkan jobba med ungdomar, med musik,
med diakoni eller som präst är ett bra sätt
att fylla sina dagar med något som verkligen spelar roll och har mening. Kom med
och diskutera kyrkjobb tillsammans med
studeranden som valt den vägen! Ledare:
Studeranden till kyrkliga yrken.
8. Hemma-spa
Tog ansiktsrengöringen slut? Skulle det
smaka med lite hudvård men du har inga
produkter? Ingen fara! Julle har fixat upp en
liten naturkosmetik workshop som du kan
komma med och testa olika hudvårdsprodukter som finns i ditt kök ;) Välkommen.
Ledare: Julia Ämmälä
9. Följ med och motionera!
Du har möjlighet att jogga, promenera eller
ta ett pass på Lärkkullas gym! En fräsch
omväxling till sittmusklernas och hjärnans
träning. Ta med lämpliga kläder och pressa
dig just så mycket du själv vill. Bastun är
varm! Ledare: Tjälkka Lönnqvist & Henrik
Sundström
10. Följ med och sy!
Häng med och återvinn gamla jeans. Du
kan ta med dig jeans, kanske något annat
tyg och till exempel ett gammalt bälte. Vi
fixar och syr tillsammans något nytt av det
gamla och slitna. Ledare: Marthaförbundet
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TEMAGRUPPER

Temagrupperna hålls på lördagen
kl 15.00-17.00.

Föredragningslista
FÖR PLENARFÖRHANDLINGARNA VID UNGDOMENS KYRKODAGAR 2019
1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§
8§
9§
10§
11§
12§
13§
14§
15§
16§
17§
18§
19§
20§
21§
22§
23§
24§
25§
26§
27§
28§
29§

Plenum öppnas
Fastställande av röstlängden
Val av protokolljusterare (2st) och rösträknare (4st)
Val av ordförande och viceordförande
Val av sekreterare (1st)
Fastställande av föredragningslistan
Fastställande av arbetsmetod och beredningsutskottens sammansättning
Uppföljning av besluten från UK 2019
Ungdomsarbetet inom Enheten för kyrkans verksamhet 2019 (Kyrkans central
för det svenska arbetet)
Motioner och initiativ till diskussion på UK 2020: genomgång och opinionsmätning
Ajournering av mötet fram till att utskottsarbetet är slutfört
Ordförande öppnar fortsatta förhandlingar
Motion: Mångfald i ungdomsarbetet
Initiativ till diskussion: Verksamhet för alla
Initiativ till diskussion: Koldioxidneutral kyrka 2030
Motion: Egen kaffekopp på kyrkkaffet - konkret kampanj för att väcka diskussion kring koldioxidneutral kyrka 2030
Initiativ till diskussion: Behövs vattenflaskan i matsäcken från Höstdagarna?
Initiativ till diskussion: Vad behövs för en ”grön skriba?”
Initiativ till diskussion: Hur kan man göra undervisningen intressantare och
mer givande för konfirmanderna?
Initiativ till diskussion: Mental ohälsa
Motion: Inför toapasset i församlingarnas fastigheter
Motion: Förbättra samarbetet mellan UK och kyrkomötet samt UK och stiftsfullmäktige i Borgå stift
Initiativ till diskussion: Påverkansgrupper för unga
Initiativ till diskussion: Vad kan vi lära oss av uttrycksformer för den kristna tron
som är främmande för oss?
Information från NAVI-inflytelsegruppen för unga vuxna, samt val av Borgå
stifts representanter till Navi-gruppen.
Förslag till tid och plats för UK 2021
Val av arbetsgrupp för planeringen av UK 2020
Eventuella övriga ärenden
Förhandlingarna avslutas
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Såhär behandlas motioner och initiativ på UK
Före UK
Församlingar, enskilda personer eller Kyrkans central för det svenska arbetet, sänder
in ärenden som de önskar att UK ska behandla. Om ärendet innehåller ett förslag till
beslut kallas det motion, ärenden som endast ska diskuteras kallas initiativ. Motionerna och initiativen sänds med detta häfte till alla som ska delta i UK. Läs igenom
dem och fundera vad du tycker. Det är bra att diskutera ärendena med de andra
som deltar från din församling. På hemsidan www.evl.fi/ungdomenskyrkodagar
under fliken Vad är UK? finns mera info om arbetet i plenum.

Fredagen på UK
Under fredagen kommer ärendena att diskuteras i utskott som förberedelse för den
gemensamma behandlingen. På prosterisamlingen kan du meddela vilket utskott
du skulle vilja höra till.

Prosterisamlingar
Alla deltagare samlas med sitt eget prosteri. Det finns möjlighet att kort diskutera
frågorna, men framför allt ska man på samlingen utse 1-3 personer till varje utskott.

Utskotten
För alla motioner och de ärenden som UK bestämmer utses utskott. Utskottets uppgift är att förbereda ärendet för den gemensamma behandlingen genom att diskutera ärendet och komma med ett eventuellt förslag till beslut. Utskottet väljer inom
sig en ordförande och en sekreterare. Utskottet skall också presentera sitt arbete för
de övriga. Läs mera i Utskottsordningen på www.evl.fi/ungdomenskyrkodagar.

Fredag kväll, lördagen och söndagen på UK
Under fredagkväll, lördag och söndag arbetar vi med frågorna i plenum. Det betyder att alla är samlade till gemensam diskussion och beslutsfattande. Motioner och
initiativ presenteras av utskotten och den som sänt ärendet till UK. När ordförande
öppnat debatten kan du begära om ordet med att räcka upp din röstningssedel.
Om du vill göra ett förslag till beslut ska du göra det skriftligt. När ordförande avslutat diskussionen kan det bli omröstning om det finns flera förslag. Läs mera i plenarordningen och valordningen på www.evl.fi/ungdomenskyrkodagar.

Efter UK
Besluten från UK skickas till alla församlingar i Borgå stift, till stiftsfullmäktige i
Borgå stift och till Kyrkans central för det svenska arbetet som vidtar eventuella
åtgärder. Det är bra om en eller flera av församlingens ombud på UK presenterar
UK:s beslut för församlingsrådet eller kyrkorådet. Fundera på vad du vill att UK skall
diskutera nästa år och sänd in motioner och initiativ!
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Motioner och initiativ till diskussion
13§ Motion: Mångfald i ungdomsarbetet
Alla ungdomar är inte likadana. Alla har olika förutsättningar. Olika förutsättningar att
röra sig, olika förutsättningar att uttrycka sig, att uppfatta eller förstå. Någon använder
t ex rullstol eller gåstöd där t.ex. församlingshemmet trappa kan bli ett stort hinder. En
annan använder hörapparat eller är döv. En tredje behöver assistent eller stödperson.
I december publicerades “Aktivt delaktig – kyrkans handlingsprogram 2019–2025 för
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”. I det fokuseras på kyrkans vilja, mål och skyldighet att vara tillgänglig för alla.
Förslag till beslut:
Församlingarna uppmanas att bekanta sig med och ta till sig kyrkans handlingsprogram “Aktivt delaktig” också i barn- och ungdomsarbetet. Församlingarna uppmanas
att öka medvetenheten om funktionsvariationer och söka och satsa på vägar till allas
möjlighet att delta på sina villkor i församlingens verksamhet.
#resurser-strukturer-omtanke.
Claus Terlinden
Kyrkans central för det svenska arbetet
Maria Lindberg
Kyrkans central för det svenska arbetet
14§ Initiativ till diskussion: Verksamhet för alla
När vi trivs och ordnar meningsfull verksamhet i församlingen/samhället minskar
risken för marginalisering. Studier visar också att det görs färre omhändertagningar
om vi klarar av att inkludera barn och unga i olika verksamhetsformer.
Men hur gör kan vi sänka tröskeln till församlingarnas verksamhet så att alla känner
sig välkomnade. Det handlar om mer än att säga att detta är nog öppet för alla. Har
vi i församlingarna en plan för hur ta emot nya deltagare på ungdomskvällen? Är vårt
språk inkluderande? Och accepterar vi olika beteende och åsikter? Målsättningen är
att vara öppen och respektfull och skapa en atmosfär som tilltalar alla, men det är en
utmaning.
Vi önskar föra en diskussion på UK 2020 – följ med och se, för att lyfta fram praktiska
råd hur man gör och hur man kan göra i församlingen för att vara mer öppen och
inkluderande för alla. Målet i verksamheten är att så många som möjligt återvänder
efter det första besöket och hoppeligen får nya vänner i församlingens verksamhet.
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För att trivas i en verksamhet så måste jag uppleva att jag är sedd och accepterad. Hur
gör vi i församlingarna när det kommer en ny med i verksamheten?
Sara Grönqvist
Kyrkans central för det svenska arbetet

15§ Initiativ till diskussion: Koldioxidneutral kyrka 2030
“Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland förbinder sig att nationellt och internationellt
arbeta för att bekämpa klimatförändringen med målet att begränsa uppvärmningen
till 1,5 grader jämfört med förindustriell tid.” – Kyrkans energi- och klimatstrategi godkändes den 26 februari 2019.
Citatet är från kyrkans energi- och klimatstrategi och utgör huvudsakliga målet i strategin. Samma strategi innehåller dessutom ett antal konkreta delmål som är beskrivna här under och som är utarbetade av strategigruppen för att uppnå det övergripande målet. En den av delmålen är riktade till förvaltningen, kyrkostyrelsen och till
stiften. Men delmålen innehåller även konkreta förslag till församlingar och enskilda
församlingsbor.
Kyrkans miljödiplom
Kyrkan har sedan 2001 haft ett eget miljösystem som är skräddarsytt enligt församlingarnas behov, Kyrkans miljödiplom. Det har uppdaterats regelbundet och för
närvarande utarbetas en reviderad upplaga av handboken. Kyrkans miljösystem
används i rätt stor utsträckning i församlingarna. Miljödiplomet fungerar som ett
verktyg för att uppnå målen i kyrkans energi- och klimatstrategi, och i det preciseras
också många av målen i strategin. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland består av
församlingar och kyrkliga samfälligheter som är självständiga i beslutsfattandet. Målen i strategin gäller både hela kyrkan och varje församling. Församlingarna bjuds in
till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands klimattalko: låt oss tillsammans göra kyrkan
kolneutral senast 2030! Med sina konkreta åtgärder för att bekämpa klimatförändringen förmedlar kyrkan hopp. Mitt i klimatångesten och pessimismen vill vi ingjuta
hopp och inspirera kyrkans medlemmar och andra att arbeta för att hejda klimatförändringen. Vi hinner ännu agera, men ingen tid får förspillas!
Läs mer om kolneutral kyrka 2030 och delmålen i kyrkans energi och klimatstrategi
här: https://evl.fi/plus/samhalle-och-kyrka/hallbar-utveckling/kolneutral-kyrka
Strategin dvs planen för att uppnå kolneutralitet finns nu utarbetad samt miljödiplomet
finns i användning i många församlingar för att jobba på ärendet vidare på nationellt,
stifts och lokalplan. Det som UK kunde diskutera är hur man ytterligare kunde göra
insatser i lokalförsamlingar för att främja ärendet och vilka de delmålen är som lokalförsamlingarna och församlingsborna kan ta åt sig för att jobba emot klimateffekterna.
Tanja Holm
Åbo svenska församling
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16§ Motion: Egen kaffekopp på kyrkkaffet - konkret kampanj för att väcka 		
diskussion kring koldioxidneutral kyrka 2030
Enligt kyrkans energi-och klimatstrategi, som blev godkänd 2019, ska kyrkan vara
koldioxidfri 2030. Mer info på webbsidan: https://evl.fi/plus/samhalle-och-kyrka/hallbar-utveckling/kolneutral-kyrka
Nu behövs många konkreta gärningar på alla fronter för att uppnå detta. En av strategierna för att uppnå detta är att väcka diskussion kring ämnet och att vara en föregångare i samhällsdiskussionen. För att ta fram kampanjen om koldioxidfri kyrka 2030
föreslår motionsskrivarna att församlingarna inför en kampanj i sin kommunikation
och i sin verksamhet där alla medlemmar tar med sig sin egen kaffekopp till kyrkkaffet och andra evenemang där kaffet eller dryckerna i vanliga fall skulle serveras i plast
eller pappersmugg. Själva kampanjen kommer inte ha en stor miljöpåverkan men
i.o.m. idén är simpel och konkret så är budskapet enkelt att få fram via denna kampanj och idén är att kampanjen väcker diskussion.
Förslag till beslut:
Ungdomens Kyrkodagar uppmanar alla församlingar i Borgå stift att införa “egen kaffekopp på kyrkkaffet” kampanjen i deras kommunikation och verksamhet för att starta diskussion om de miljöpåverkningar som vi alla bidrar till samt för att på ett konkret
sätt föra fram informationen om kyrkans mål att bli kolneutral 2030.
Tanja Holm
Åbo svenska församling
Ditte Sandholm
Vasa svenska församling
Sabina Lumivirta
Johannes församling

17§ Initiativ till diskussion: Behövs vattenflaskan i matsäcken från 			
Höstdagarna?
När deltagarna far från Höstdagarna får de en matsäck som innehåller en vattenflaska.
I matsäcken brukar också finnas smörgås, frukt, något gott och något annat att dricka.
Att inte ha vattenflaskan i matsäcken som packas på HD skulle spara resurser för både
evenemanget som ordnas och miljön.
Kan vattenflaskan i matsäcken bytas ut mot att det står i packningslistan inför evenemanget att en vattenflaska ska tas med? Värdarna för HD skulle på sista samlingen
kunna påminna deltagarna om att fylla på sina vattenflaskor.
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Hur mycket det än påminns kommer det att finnas deltagare som glömmer sin vattenflaska, vad kan göras åt det? Ska ungdomsarbetsledarna få några vattenflaskor
tillsammans med matsäckarna till de deltagare som glömt vattenflaskan?
Finns det andra sätt att göra matsäcken mer miljövänlig på?
Hanna Wikström
Vasa Svenska Församling
Zackarias Böckelman
Vasa Svenska Församling

18§ Initiativ till diskussion: Vad behövs för en ”grön skriba?”
Enligt den finlandssvenska Ungdomsbarometern (2018) känner 79% av ungdomarna
oro för miljön. I den nationella självutvärderingen 2019 som drygt 14 000 konfirmander och hjälpledare deltog i svarade 75 % av konfirmanderna och 89% av hjälpledarna att miljöfrågor är viktiga för dem. I den nya konfirmandplanen ”Ett stort under”
betonas att människan och naturen hör samman. Den kristna tron och vårt ansvar för
skapelsen hör ihop. Både förundran över skapelsen och strävan till en ekologisk hållbar livsstil behöver finnas med under konfirmandtiden.
En arbetsgrupp inom kyrkan har jobbat fram kriterier och mål för en ”grön skriba.” De
kommer att finnas tillgängliga på UK:s hemsida i mitten av januari https://evl.fi/ungdomenskyrkodagar/uk-2020 . Vad kan vi i församlingarna konkret göra för att förverkliga en ”grön skriba”? Vilka tankar, attityder och rutiner behöver omprövas? Hur kan
konfirmandtiden förmedla positiva upplevelser av naturen? Hur kan man tillsammans
bearbeta klimatångesten och oron inför framtiden? Är det alls viktigt att församlingens konfirmand- och ungdomsarbete strävar efter miljöansvar?
Maria Björkgren-Vikström
Kyrkans central för det svenska arbetet

19§ Initiativ till diskussion: Hur kan man göra undervisningen intressantare och
mer givande för konfirmanderna?
Efter flera år som hjälpledare under skribaläger och skribadagar är vi bekymrade för
hur konfirmanderna upplever undervisningen. Konfirmanderna brukar vara väldigt
överens om att lektionerna är det tråkigaste under dagen/lägret, vilket är synd och
något som jag tror att vi kan ändra på.
•

Kan vi göra något åt detta? Hur kan vi få lektionerna att upplevas som intressantare för konfirmanderna?
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•
•
•

Handlar det om konfirmandernas inställning? Upplevs begreppet lektioner i sig
vara alldeles för negativt klingande?
Kan man variera lektionsmiljön? Mindre katederundervisning? Utföra grupparbeten? Kreativa arbeten? Diskussionsuppgifter? Dramatiseringar?
Hur gör ni i er församling? Utbyte av tips och trix mellan olika församlingar: Hur
gör man för att variera undervisningen och få konfirmanderna att uppfatta lektionerna som lite intressantare och mer givande?

Erica Långström
Jomala församling
Julia Danielsson
Saltviks församling

20§ Initiativ till diskussion: Mental ohälsa
Mental ohälsa ökar bland unga och unga vuxna. Det är många som på olika sätt mår
dåligt och behöver hjälp. Sjukvården har begränsade resurser och det kan ibland gå
lång tid innan man får den hjälp man behöver eller sjukvården hittat rätt.
Vi skulle vilja diskutera vad vi som kyrka kan erbjuda, hur kan vi stötta ungdomar i
deras kamp för sin egen eller för sina kompisars mentala hälsa.
/ Matteus ungdom.
21§ Motion: Inför toapasset i församlingarnas fastigheter
Toapasset finns till för att underlätta livet för personer som på grund av sjukdom, exempelvis tarmsjukdom, endometrios eller en neurologisk sjukdom, behöver uppsöka
en toalett flera tiotals gånger under dagen. Genom att visa upp toapasset meddelar
man om ett akut behov av att besöka toaletten på grund av sin sjukdom. Ett toapass-klistermärke signalerar att fastigheten har en toalett som kan besökas av toapass
innehavare. Toapass innehavaren vet då att hen inte behöver förklara sin sjukdom
eller motivera behovet av toalett. Mera information om toapasset på svenska hittar
du på följande webbadress: https://crohnjacolitis.fi/pa-svenska/toapasset/
Även om många av toaletterna i församlingarnas fastigheter fritt finns tillgängliga kan
det kännas svårt att besöka dessa, speciellt om man inte själv har kontakt till församlingen. Församlingarna har också exempelvis kontorsbyggnader där det finns toaletter som
kunde vara tillgängliga, men som personer i akut behov av toalettbesök inte är medvetna om. Införandet av toapasset i församlingarnas och samfälligheternas fastigheter
kräver endast en registrering av fastighetens uppgifter till Chrons ja Colitis ry, som har
hand om toapasset, samt att toapass-klistermärken (fås av Chrons ja Colitis ry) sätts upp
vid fastigheten. Toaletten finns sedan tillgänglig enligt fastighetens öppethållningstider.
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Förslag till beslut:
Ungdomens Kyrkodagar 2020 uppmanar församlingarna och samfälligheterna i
Borgå stift att ta i bruk toapasset i sina fastigheter. Detta gör de genom att registrera
fastighetens adress på toalettpassets webbsida (webbadress nedan) och genom att
fästa klistermärken vid fastigheter och toaletter, som toapasset gäller. Genom detta
kan kyrkan bidra till att öka livskvaliteten och bredda livsmiljön för personer som lever med en sjukdom som påverkar tarm- och urinfunktion samt bli en mer tillgänglig
plats för alla.
https://crohnjacolitis.fi/vaikuttaminen/vessapassi/ilmoita-uusi-vessapassipaikka/
Ditte Sandholm
Vasa svenska församling
Sabina Lumivirta
Johannes församling
Tanja Holm
Åbo svenska församling

22§ Motion: Förbättra samarbetet mellan UK och kyrkomötet samt UK och
stiftsfullmäktige i Borgå stift
En kort diskussion med den svenskspråkiga kyrkomötes (senare KM) delegaten Åsa
A. Westerlund avslöjar att samarbetet och informationsflödet mellan UK och kyrkomötet kunde förbättras. Samma uppfattning fick UK-arbetsgruppen som besökte
evenemanget Kirkolliskokous kohtaa lapset ja nuoret i maj 2019. På evenemanget
höll UK-arbetsgruppen en diskussionspunkt åt KM delegaterna för att berätta om
besluten från UK 2019. Under diskussionerna med delegaterna blev det väldigt klart
att de finskspråkiga delegaterna (som utgör majoriteten av KM) inte visste mycket
om UK eller UK:s beslut. De var mycket intresserade att höra mer om UK och om de
saker som diskuterades på UK och flera av delegaterna bad om att personligen få UK
protokollen, så att de skulle få en inblick i vad ungdomar tycker och tänker, samt vilka
ärenden som är aktuella för ungdomar. KP:s artikel om evenemanget: https://www.
kyrkpressen.fi/aktuellt/57509-kyrkomotet-motte-unga.html
I dagens läge skickas UK protokollen enligt UK:s beslut till respektive mottagare.
Protokollen skickas till de svenskspråkiga delegaterna i kyrkomötet och till stiftsfullmäktigedelegaterna via sekreteraren, säger Stefan Myrskog. Dessa är de vanligaste
metoderna att idag få UK:s budskap vidare. Men som det tidigare kom fram behöver
UK komma på fler sätt att föra fram sitt budskap på KM nivå, men speciellt stiftsnivå.
Åsa A. Westerlund, kyrkomötets ombud, kommenterar samarbetet mellan UK och
kyrkomötet på följande vis: “Under de tre senaste kyrkomötesperioderna har KM gjort
beslut rörande barnkonsekvensbedömning och hörande av barn och unga både i
församlingar och helhetskyrkan. KM har två gånger ordnat tillfällen för hörande av
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barn och unga. KM har inte ordnat något motsvarande tillfälle för någon annan grupp
i kyrkan, alltså är barnens och ungdomarna hörningschans en särställning. Tillfällena
har varit inspirerande och uppskattade, men dock har ärenden diskuterats på en väldigt allmän nivå.
Med tanke på att barnens och ungdomarnas röst skall höras i vår kyrka, är det viktigt
att hörande sker på många beslutsnivåer och beredningsskedet i olika aktuella frågor.
Därför är det viktigt att ha strukturer och rutiner i hörandet speciellt i stiften och kyrkostyrelsen. Hörande är viktigt i alla frågor, inte enbart i ärenden som explicit har att
göra med ungdomsverksamhet.”
Motionsskrivarna önskar att UK 2020 kunde diskutera och skriva ner sina förslag på
olika metoder på hur samarbetet och kommunikationen mellan UK och KM, men
speciellt stiftsfullmäktige kan förbättras och hur ärendena som diskuteras på UK mer
effektivt skulle nå fram de rätta beslutsfattarna.
•
•
•
•
•
•
•

Hur kan stiftsfullmäktige/KM ombudens delaktighet på UK uppmuntras i högre
grad eller borde formen av deltagandet omformas?
Kunde arbetsgrupperna i stiftsfullmäktige/KM be om utlåtanden av UK då de
behandlar ett ärende? Hur skulle detta fungera?
Kunde UK delegater bli bjudna till kyrkomötets samlingar/utskott vid ärenden
där ungdomar kunde höras i?
Behövs det klarare UK kontaktpersoner inom dessa två organen som är utnämnda för att föra ärendena från UK vidare?
Kunde stiftsfullmäktige/KM ombuden skicka in motioner till UK? Se exempel från
Sverige: https://svenskakyrkansunga.se/arrangemang/duk19/
Kunde alla protokoll skickas i elektroniskt format till alla Stiftsfullmäktige och KM
ombud oavsett deras språk?
Skapa ett protokollarkiv på evl.fi/plus eller någon annan platform som är ett naturligt ställe för stiftsfullmäktige och kyrkomötesombuden att leta information
på.

Förslag till beslut:
UK 2020 sammanställer en lista med förbättringsförslag på ökad och förbättrad kommunikation till stiftsfullmäktige och kyrkomötet. UK skickar även protokollen i elektroniskt format till alla delegater i stiftsfullmäktige i Borgå stift och kyrkomötet oavsett
deras språk. Dessutom skapas ett UK protokollarkiv på Sakasti.
Tanja Holm
Åbo svenska församling

Måns Vikström
Åbo svenska församling

Kajsa Lassila
Åbo svenska församling

Axel Kaaro
Matteus församling
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Sabina Lumivirta
Johannes församling

23§ Initiativ till diskussion: Påverkansgrupper för unga
I november 2019 godkände kyrkomötet ett tillägg till kyrkoordningen som innebär
att församlingarna är skyldiga att starta påverkansgrupper för unga. Syftet med grupperna är att garantera att unga får vara med och påverka verksamheten och de beslut
som tas i församlingarna. Församlingarna får själva bestämma hur grupperna ser ut
och arbetar så att det fungerar för den egna församlingen.
Kyrkoordningen kapitel 10 §4:
Församlingen ska i syfte att garantera de ungas möjligheter till delaktighet och inflytande inrätta en påverkansgrupp för unga och se till att gruppen har verksamhetsförutsättningar. Påverkansgruppen kan vara gemensam för flera församlingar. Påverkansgruppen har i uppgift att påverka beredningen av ärenden och beslutsfattandet
samt att delta i planeringen och genomförandet av församlingens verksamhet. De
som väljs till påverkansgruppen ska vara konfirmerade, under 29 år och medlemmar
av församlingen.
Hur kan detta förverkligas i praktiken? Hur ser det ut i församlingarna just nu? Kan
ungdomarna påverka besluten och verksamheten i församlingarna? Hur skulle barn
och unga bäst kunna vara delaktiga och påverka i församlingen?
Rebecka Stråhlman
Kyrkans central för det svenska arbetet

24§ Initiativ till diskussion: Vad kan vi lära oss av uttrycksformer för den kristna
tron som är främmande för oss?
Människor uttrycker sin kristna tro på olika sätt i olika delar av världen, men redan i
vårt land eller i vår stad möter vi ofta flera uttrycksformer som skiljer sig från varandra.
Ibland kan främmande uttrycksformer kännas konstiga för oss själva: varför vill någon
be med upplyfta händer medan någon annan helst ber med händerna knäppta?
Samtidigt tror vi att det finns en enorm rikedom i våra olika sätt att uttrycka vår kristna tro. Därför vill vi ställa frågan: Vad kan vi lära oss av uttrycksformer för den kristna
tron som är främmande för oss?
Med det här initiativet önskar vi kunna skapa en större öppenhet och en nyfikenhet
för olika uttrycksformer för den kristna tron, genom en diskussion som utmanar de
närvarandes perspektiv på hur den kristna tron kan ta sig uttryck i deras liv. Kanske vi
genom en sådan diskussion till och med kan lära oss något nytt om kärnan i kristendomen, om vad det egentligen innebär att vara kristen.
Elias Ahlskog
Petrus församling
Kristian Vuoristo
Petrus församling
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Ljusmässa
torsdag 23.1 i Karis kyrka
Inledningssång Psb 904 Var du vår längtan v. 1-2
Inledning
Syndabekännelse: Psb 917 Möt mig nu som den jag är
Avlösning
Text och tal
Förbön, mellan bönerna sjungs Psb 919 Min själ får vila ut i stillhet hos Gud
Nattvardsbön
Vår Fader
Nattvard
Tackbön
Välsignelse
Slutsång: Psb 904 Var du vår längtan v. 3-4
Trosbekännelsen

		

Jag tror på Gud Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,
och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfru Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns,
högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,

Vår Fader
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som
i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står
i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.

och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.				
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UK-mässa

fredag 24.1 kl. 21 i Karis kyrka
Inledningssång: Svara på mitt rop
Beredelse
Syndabekännelsen
Himmelske Far. Du har skapat oss för att leva i frihet, men
i våra liv finns så mycket som binder. Du har gjort jorden
rymlig och rik, men vi gör varandra instängda och fattiga.
Ändå anar vi att livets rikedom och djup kan förverkligas
bara i gemenskapen med dig. Därför ber vi: Befria oss
från vår själviskhet och förlåt oss vår tröghet att följa dina
goda bud.
Avlösning
Psaltarpsalm
Laudamus: Rätt till liv
Dagens bön
Sång: Bygglov
Evangeliet
Predikan
UK 2020-temasång: Följ me’ och se!
Trosbekännelsen
Förbön
Prefationen: OMG
Instiftelseorden
Vår Fader
Nattvard, under nattvarden sjungs
Du finns här, Murar och Andrum
Tackbön
Lovpsalm: Vi bygger fred (vers 1)
Välsignelse
Slutsång: Steg för steg
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Temasång UK2020
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ÅRETS SÅNGER

Psb 904 Var du vår längtan

Och ger dig sin frid (2014)

1. Var du vår längtan, vår glädje och tröst!
Djupt i vårt inre där hör vi din röst. Du är
vår kärlek, vår tillit, vårt hopp, du som för
alltid skall vara med oss.

När du är trött, när du är svag, får du
komma som du är. När du vill tacka, när
du vill prisa, får du komma som du är. När
du vill vara i gemenskap, när du längtar
efter Gud så får du komma inför honom
precis som du är.

2. Var du vår sanning, vår väg och vårt liv!
Din blick oss följer, din omsorg förblir. Du
är vår fader, som tar oss i famn, älskade,
sedda och nämnda vid namn.
3. Allt vi behöver du ger oss av nåd: vänskapen, brödet, förlåtelsens ord. Du oss
välsignar, du vill bara väl. Hjärtats förtröstan vår rikedom är.
4. Himlarnas konung, du himmelens sol,
evigt ditt ljus och orubbligt ditt ord. Var i
vårt hjärta när liv går mot höst, var du vår
längtan, vår glädje och tröst!

Psb 917 Möt mig nu som den jag är
Möt mig nu som den jag är. Håll mitt hjärta nära dig. Gör mig till den jag ska bli och
lev i mig.

Psb 919 Min själ får vila ut
Min själ får vila ut i stillhet hos Gud, i frid
fylls jag av liv. Endast i Herren finner själen vila, vilar ut hos Gud.

För han älskar dig och han vill va’ med
dig. Han vill beröra dig, Han älskar dig, ja,
Han har skapat dig, du är Hans ögonsten.
Du är förlåten, utan skuld, du kan gå fri.
Han välsignar dig och ger dig sin frid.

Psb 802 Sjung lovsång alla länder
Sjung lovsång alla länder och prisa Herrens namn! Sjung lovsång alla länder och
prisa Herrens namn!

Svara på mitt rop (2010)
1. När jag stiger ut i gryningen, när jag
vandrar hem i skymningen går du framför mig, och leder mina steg.
Refräng:
Herre, Herre, jag vill se dig. När jag söker
dig: svara på mitt rop. Herre, Herre, visa
mig vem jag är. Säg mig vad jag ska göra
med mitt liv. Jag söker svar.

Psb 907 I min Gud

2. Ibland känns livet som en evighet, men
i varje prövning, varje svårighet tar du
hand om mig, jag söker skydd hos dig.

I min Gud har jag funnit styrka, i min Herre har jag allt. Han har öppnat för mig en
väg och bytt min ängslan i jubelsång, och
bytt min ängslan i jubelsång.

Bridge:
Jag söker nåt som gör mig trygg. Jag söker tröst jag söker skydd. Jag söker sanningen här och nu. Jag söker dig, Gud.
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Rätt till liv (1984)

OMG (2015)

1. Jesus du som älskar oss, du som ger
oss liv. I din kärlek leder oss hem till evig
frid. Tack för att du med ditt kors låter oss
förstå att du i döden skänker oss liv som
ska bestå.

Refräng:
OMG vilken glädje att va fri! IRL Gud är
med oss här i kväll. Kliv ombord i Guds
stora SUV. ASAP häng på, häng med,
kläm i!

Refräng:
Du ger oss rätt till liv, rätt att leva evigt liv,
ja, du ger oss rätt till liv, kärlekens under:
evigt liv, liv som ska bestå.

1. J.E.S.U.S kallas snubben som allt handlar om. Gud blev mänska, gav oss orsak
till vår sång. RIP hängdes upp på korsets
trä. Ingen noob, över ondskan segrade.

2. Jesus, du som är vår vän, du som har
oss kär. Livets Herre, Frälsaren, var oss
alltid när. Tack för allting på vår jord, tack
för kärleken. Tack för löftet i ditt ord: liv i
himmelen.

2. LOL mera glada decibel. Glädje i Herren är en styrka helt speciell. Stor, fet
smiley och många XD. Gud är god de kan
du smaka och se.

Bygglov (2007)
1. Vi har hört om ett Guds paradis, Adam
och Eva, som bedrogs av en orm på nåt
vis. De fick ej leva i den skönaste lustgård
som Herren berett. Gud, bevara oss från
allt som leder oss snett, från ormens list.
Kom, Herre Krist. Vi ska bygga av kärlek
ett nytt paradis och jublande sjunga hans
pris.
Refräng:
Tusen stjärnor brinner i hans hand. Herren är stor. Tusen eldar över hav och land.
Kärleken gror när vi bygger en ring av
gemenskap och ber, öppnar ett fönster
mot himlen och ser en stjärnebrygga.
Här är vi trygga. Vi bygger Herrens lov.
2. Vi ska bygga en underbar värld, en värld
för alla, utan hat, utan, vapen och svärd.
Murar ska falla, för vi bygger ett levande
land med Guds lov och bereder en plats
för hans himmelska hov, ett öppet hus.
Vi bygger ljus, för vi bygger av kärlek och
glädje och frid och går mot en ljusare tid.

Du finns här (2000)
1. Vid en dikesren på landet, på en trottoar i stan, när havet ligger stilla, när det
blåser hård orkan
Finns du där. Du finns här. Du är med
mig, du är här.
2. När julisolen värmer, i en kall och kolsvart natt, när jag vet allt värt att veta och
när jorden är helt platt

Murar (1991)
Refräng:
Den dag vi förstår vad det är som händer,
vi är alla hans barn i alla länder. Den dag
vi förstår att vi hör ihop är den dag murarna rivs.
1. Världen är full av murar, murar mellan
människor, murar höga som berg. Vi
sitter i våra burar gömda för varandra,
rädda att stå upp och bekänna färg.
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2. Världen är full av murar, murar mellan
länder, murar vi inte ser. Okunskapens
rädsla binder våra händer, hindrar oss att
hjälpa varann.

2. Vi ber för de ensamma och slitna, för
de som är fast i maktens grepp. Vi ber att
du fyller dem med kärlek, att vi fortsätter
se allt gott som du gett.

Andrum (2013)

Steg för steg (1985)

Det kan va svårt att hitta tid, det kan va’
svårt att känna frid. Det kan va’ svårt att
komma nära ett fadershjärta fyllt av längtan. Men mitt i stridens hetta öppnar sig
en möjlighet att vila ut.

1. Vi söker sanningen, kan vi nånsin finna
den? Var går gränsen mellan dröm och
verklighet? Vi längtar efter frid i en hård
och vilsen tid. Herre låt ditt ord få visa
vägen hem.

Refräng:
Andas in Herrens nåd, andas ut Andens
frukt. Då vi ger vår tid till Gud så skapas
rum, andrum.

2. Låt kyrkan bli en bro som förenar oss i
tro, låt den sprida ljus, ge hopp och framtidstro. Låt den bli en möjlighet för en
splittrad mänsklighet, ge den näring som
får kärleken att gro.

2. Ibland så blir vi bakom ljuset förda,
kvävda under en ökad arbetsbörda. Men
Gud har sagt: ”Kom till mig, lär av mig.”
”Kom och hitta vila för din själ.”

Vi bygger fred (2018)
1. Jesus, när mörkret faller omkring oss
då lyfter vi blicken upp mot dig. Genom
det svåra och det tunga ser vi att hoppet
finns hos dig.
Bridge:
Och i mörkret finns det ljus, gode Gud,
gode Gud, och vi vandrar mot ditt ljus,
gode Gud, gode Gud.

Refräng:
Steg för steg ska vi alla vandra med. Han
är sanningen och livet, Han är vägen genom allt. Dag för dag, stor och liten, stark
och svag. Vi har alla fått en uppgift. Steg
för steg och dag för dag.
3. I gemenskap med varann får vi vila i
Guds famn, lämna sorger och bekymmer
i hans hand. Herren över liv och död ger
oss del av livets bröd, genom lovsången
kan glädjen sprudla fram.

Världens hopp

Refräng:
Allting som var, allt som är nu, du är vår
början och vårt slut. Hjälp oss att se, hjälp
oss att ge. Tillsammans med dig vi bygger fred.
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1. Jesus, Du är världens ljus och ljuset
det är starkare än mörkret. Jesus, Du är
verklighet och sanningen är starkare än
lögnen.
Refräng:
Jesus, det är bara Du som räddar från
förtvivlan, ångest och betryck. Mitt i motgång och i svårighet kommer Du med liv,
kommer Du med liv.

2. Jesus, Du är kärleken och kärleken den
övervinner hatet. Jesus, Du är världens
hopp och hoppet det är starkare än döden.

Du
är
Du är
Text och musik: Sofie Ravall
Intro: C -/D -/E -/F
Vers
C
-/D
Du är vägen
-/E
-/F
Du är sanningen
C -/D
Du är livet självt
-/E -/F
Du är
C -/D
Du är klippan
-/E
-/F
Du är källan av levande vatten
C
-/D
-/E -/F
Du är ljuset på min stig
Refräng
Am
F
Du har sagt “kom mitt barn”
C
Gsus
och Du kallar mig vid namn
Am
F
Du har sagt “kom följ mig”
C
Gsus
och Du leder mig ända hem
Bridge
C
Ske din vilja
Am
ske din vilja
F
Dm
ske din vilja
F
Gsus
(G C)
på jorden som i himmelen

Good, good Father
1. I’ve heard a thousand stories of what
they think You’re like. But I’ve heard the
tender whisper of love in the dead of
night. You tell me that Your pleased and
that I’m never alone.
Refräng:
You’re a good, good father, it’s who You
are, it’s who You are, it’s who You are. And
I’m loved by you, It’s who I am, it’s who I
am, it’s who I am.
2. I’ve seen many searching for answers
far and wide. But I know we’re all searching for answers only you provide.
Because You know just what we need
before we say a word.
Bridge:
You are perfect in all of your ways, You
are perfect in all of your ways, You are
perfect in all of your ways to us.
3. Love so undeniable I, I can hardly speak. Peace so unexplainable I, I can hardly
think. As You call me deeper still, as You
call me deeper still, as You call me deeper
still into love, love, love.

I ditt ansiktes ljus
Jag kommer som jag är har ingenting att
dölja. Du har skapat mig och känner mig
så väl. På vacklande ben, men jag längtar
att få följa. Du styrker mig och leder steg
för steg.
Jag vill vara här i Ditt ansiktes ljus. Låt
mig präglas och bli en bild av Dig. Jag
vill vara här i Ditt ansiktes ljus, reflektera
ljuset ifrån dig.
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Du som är törstig

Öppna mitt hjärta

Du som är törstig, du som är svag kom
till hans källa, drick av vattnet som ger
dig liv. Låt all oro och ångest sköljas bort i
hans strömmar av kärlek. Som djup ropar
ut till djup, ber jag dig:

Öppna mitt hjärta för dig, Gud. Kom, ge
mitt inre ditt ljus så jag kan se dig, Gud,
jag vill se dig.

Kom, min Herre, kom. Kom, min Herre,
kom.

Se dig upphöjd över allt, se dig när du
strålar som solen. Töm ut din kärlek och
kraft. Vi ropar: helig, helig, helig.
Helig, helig, helig. Helig, helig, helig. Helig, helig, helig. Gud, jag vill se dig.

Kom, min Jesus, kom. Kom, min Jesus,
kom.
Helig Ande, kom. Helig Ande, kom.

Mighty to save
1. Everyone needs compassion, a love
that’s never failing. Let mercy fall on me.
Everyone needs forgiveness, the kindness of a Saviour, the hope of nations.
Refräng:
Saviour, he can move the mountains. My
God is mighty to save, He is mighty to
save, forever Author of Salvation. He rose
and conquered the grave, Jesus conquered the grave.
2. So take me as you find me, all my fears
and failures, fill my life again. I give my
life to follow, everything that I believe in,
now I surrender.
Bridge:
(Jesus) Shine your light and let the whole
world see we’re singing for the glory of
the risen king.
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Intresserad av Taizé?
Välkommen med på följande evenemang både som
deltagare och volontär:

Taizé i Umeå

Taizé Åbo 2020

30.4-3.5.2020

28-30.8.2020
Arrangör: Församlingarna
i Åbo

Arrangör: Svenska kyrkan
i Umeå
Anmälning och mer info:
www.svenskakyrkan.se/
umea/taize2020

Anmälning och mer info: jenni.
haltia@evl.fi och
https://www.turunseurakunnat.fi/
taize2020/pa-svenska

Ungdomsmusikweekend
i Åbo 13-15.3.2020
Kom med på en helg med allt
från gospelkör och bandspel till
solistcoaching och orgelklubb!

Arrangör: Domkapitlet i Borgå stift
och Åbo svenska församling
Anmälning och mera info:
pia.a.bengts@evl.fi och https://
www.borgastift.fi/kalender/ungdomsmusikweekend/
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PROGRAM

Torsdag
21-22.30 		 Ankomst och kvällsmål
22.30 		 Fackeltåg till kyrkan och
Ljusmässa i kyrkan
1.00 		 Dörrarna låses
Fredag
7.30-8.30 		 Morgonmål
8.45 		 Sing in
9.00-9.15 		 Andakt
9.15 		 UK kick-off
ca 9.45 		 Plenum
10.45-11.30 Open space
11.30-12.30		 Lunch
12.45-13.45		 Show med BG och ÄB
13.45 		Prosterisamling
14.30 		 Mellanmål och ungdomsarbetsledarkaffe
15.15 		Utskottsarbete
16.45 		 Plenum
17.45-18.45 		 Middag
19-20 		Plenum
20-20.30 		 Feelisrunda församlingsvis
21 		 UK-mässa i kyrkan
22-23		Kvällste
		Café
1.00 		 Dörrarna låses
Lördag
7.30-8.30 		 Morgonmål
8.45 		 Sing in
9.		Andakt
9.15 		 Tal: Mia Wallén
9.45 		Plenum
11.30-12.30 		 Lunch

12.45-14.30 		 Plenum
14.30 		Mellanmål
15 		Temagrupper
17-18 		Middag
18 		 sing in
18.15 		 Tal: Tesfaye Nigusu
18.45-20.15 		 Plenum
20.15-21.15 Kvällsmål
21.15 		 Fria förmågor i
auditoriet
22.15 		 Andakt, förbön och
lovsång
		Nattcafé
1.00 		 Dörrarna stängs
Söndag
7.30-8.30 		 Morgonmål
8.45 		 Sing in
9-11 		Plenum
11 		 Avslutningsandakt i
auditoriet
11.30 		 Lunch
		 Tack och hej!

